Подаване на декларация за продадени
количества енергия/горива
-

Подава се в АУЕР в срок до 15 февруари

-

Включват се всички количества енергия/горива, продадени на
краен потребител през предходната година, вкл. горива за
транспорт, енергия за големи горивни инсталации и т.н.
Изключват се само горивата за преобразуване, потреблението на
енергийния сектор, загубите при пренос и разпределение,
морската бункеровка и международните полети

-

Спазват се мерните единици в декларацията. Например
количествата на течните горива се декларират в тонове

-

В случай на невъзможност да бъде изчислена масата на течните
горива, е допустимо да бъдат посочени в литри, като това
изрично се отбележи в декларацията

Преобразуване на литри гориво в тонове:

M – масата на веществото в тонове

𝑀 = (𝑉 ∗ 𝑃)/1000

V – обем на веществото в литри
P – плътност на веществото в кг/литър

Има специални таблици на средната плътност на всички марки горива и смазочни материали, които
могат да се използват вместо стойностите на плътността, посочени в документите за доставка.

Образец на Декларация за продадени количества
енергия/горива към крайни потребители
Подава се чрез лицензиран пощенски оператор,
на място в деловодството на АУЕР или чрез
портала за електронни услуги на АУЕР
(https://portal.seea.government.bg/)
с
квалифициран електронен подпис.

Информация за изпълнението на
индивидуална цел за енергийни
спестявания
-

Подава се в АУЕР в срок до 1 март

-

Подаването на информационната форма е задължително,
дори в случай на нулево изпълнение на задълженията

-

В случай на преизпълнение на индивидуалната цел за
енергийни спестявания, ако задълженото лице планира да
предоставя спестявания на друго задължено лице или ако
желае да използва някакви количества спестявания в следващ
период на задължение, в информационната форма се
посочва само количеството спестена енергия, което отговаря
на определената годишна цел

-

Всички останали документи (изчислителен файл по
специализирана методика, фактури, договори и др.), които
доказват изпълнението на индивидуалната цел, се съхраняват
от задълженото лице и се предоставят в АУЕР при поискване

-

Придобиването на спестяване на енергия, постигнати от друго
задължено лице, се осъществява чрез издаване на
удостоверения за енергийни спестявания и прехвърлянето им
по реда на Закона за енергийна ефективност, преди крайния
срок – 1 март и след това в информационната форма се
отразява само прехвърленото количество в съответните
колони

Образец на Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели
за енергийни спестявания на търговците с енергия, съгласно чл. 63, ал. 8 от
ЗЕЕ
Подава се чрез лицензиран пощенски оператор, на място в деловодството
на АУЕР или чрез портала за електронни услуги на АУЕР
(https://portal.seea.government.bg/) с квалифициран електронен подпис.

- Колона „Наименование на мярката“
Посочва се каква мярка за енергийна ефективност е приложена. Примери: „Продадени х литра горива с добавки“; „х бр. присъединени промишлени потребители/домакинства към газоснабдителна мрежа”; “Извършено
обновяване на сградата на...“ и др.
- Колона „Сектор“
Избира се от падащо меню. Избира се секторът, в който е приложена мярката – сграда, индустрия, транспорт и т.н.

- Колона „Дата на въвеждане“
В случай, че мярката се прилага текущо през годината (например продажбите на горива или газифицирането на домакинства) се посочва 1 януари на съответната година. В случай, че мярката има конкретна дата на
приключване (например при обновяване на сгради или доставка и монтаж на оборудване) – тази дата се посочва в колоната. Допустими са само мерки приложени в периода 2021-2030 г. Мерки, приложени преди
01.01.2021 г., не са допустими за отчитане на индивидуална цел за енергийни спестявания.
- Колона „Срок на действие на мярката“
Посочва се полезният живот на дадена мярка в години, в съотвествие със съответната специализирана методика за оценка на енергийните спестявания (посочен е във всяка методика). В случай, че доказването на
енергийните спестявания е извършено от одитор – срокът на действие е посочен в протокола за оценка на енергийните спестявания, изготвен от одитора.
- Колона „Обща стойност на проекта/мярката“ (в лева)
В случай, че е невъзможно да се определи стойността на мярката е допустимо в колоната да се посочи „0“ или да не се посочва стойност.
- Колона „Размер на финансовия принос на задълженото лице“ (в лева)
В случай, че е невъзможно да се определи, е допустимо в колоната да се посочи „0“ или да не се посочва стойност.
- Колони „Спестена крайна енергия“ (в MWh), „Спестена първична енергия“ (в MWh) и „Спестени емисии“ (в тона СО2)
Посочват се съответните стойности, получени при използване на калкулационен файл към специализирана методика за оценка на енергийните спестявания.
В случай на доказване чрез енергиен одит – посочват се стойностите от одита.
- Колона „Начин за доказване на енергийните спестявания“
Избира се от падащо меню. Посочва се кой от начините, съгласно чл. 76, ал. 1 от Закон за енергийна ефективност, е използван за доказването на енергийните спестявания. При използване на специализирана методика
за оценка е допустимо задълженото лице да извърши доказването самостоятелно. В този случай се посочва „чрез методика (самостоятелно)“. В случай на невъзможност за прилагане на методика от задълженото лице,
както и в случай на енергиен одит, се посочват съответно „чрез методика (от одитор)“ и „чрез обследване“.
- Колона „Начин на изпълнение“
Избира се от падащо меню. Възможните начини са:
- „Самостоятелно“, когато задълженото лице само прилага мерките за енергийна ефективност
„Чрез финансов посредник“, когато задълженото лице използва услугите на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници или друг посредник.
„Прехвърлени УЕС“, когато задълженото лице е придобило енергийни спестявания от друго задължено или от незадължено лице. Прехвърлянето на енергийни спестявания се осъществява само след издаване на
удостоверения за енергийни спестявания (УЕС) и подаване на заявление за прехвърляне.
- Колона „Номер на УЕС/Наименование на финансов посредник “
Попълва се в случай, че на задълженото лице му е издаден УЕС след самостоятелно изпълнение на мерки, прехвърлени са му УЕС от друго задължено лице или е използвало финансов посредник за изпълнение на мерки
за енергийна ефективност.
- Колона „Мярката се използва за доказване на индивидуалната цел за година”
Посочва се годината, за която задълженото лице иска да използва постигнатите енергийни спестявания. При мерки със срок на действие 1 год., в колоната може да бъде попълнена единствено съответната отчетна
година – спестявания от мярка, изпълнена през 2021 г. се използват само за 2021 г. и т.н.
При мерки със срок на действие повече от една година е в сила чл. 16а от ЗЕЕ, съгласно който при отчитане изпълнението на индивидуалните годишни цели задължените лица може да включват спестени количества
енергия при крайните клиенти, постигнати през дадена година, като постигнати за предходните 4 или следващите три години, при условие че мерките са изпълнени в периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.

